Tien jaar natuurbegraven in

Bergerbos
Persbericht
Natuurbegraven in Bergerbos doen nabestaanden met hart en ziel, vol overgave,
op een intiem plekje in de vrije natuur. Het lichaam wordt op organische wijze teruggegeven aan de aarde met respect voor mens en natuur.
Elk afscheid is anders. Natuurbegraafplaats Bergerbos staat open voor mensen van alle culturen, levensbeschouwingen en religies waardoor een geheel eigen invulling gegeven kan worden aan de begrafenis. Vaak
verzorgen familieleden en vrienden zelf de ceremonie, zodat de intimiteit van het ritueel wordt vergroot. Tevens zijn urnbegravingen en asverstrooiingen eveneens mogelijk.
De natuur neemt zijn tijd, alsook Bergerbos. Een prachtige ontmoetingsruimte schenkt de mogelijkheid aan
nabestaanden om na te praten, het glas te heffen op de overledene of emoties de vrije loop te laten gaan.
Bovendien verwelkomt Bergerbos u ook graag bij het herdenken van uw geliefde. Een rustige boswandeling of
gezamenlijke picknick zijn slechts enkele van de vele mogelijkheden die het natuurdomein te bieden heeft.
Open voor iedereen. Bergerbos is ten allen tijden vrij toegankelijk en verwelkomt elke bezoeker met open
armen. Niet enkel nabestaanden vinden de weg naar Natuurbegraafplaats Bergerbos. Ook natuurliefhebbers,
jongeren, creatievelingen en fietstoeristen zijn nieuwsgierig naar het natuurbegraven of komen simpelweg om
de harmonie met de natuur te ervaren.
Open Dag op zondag 19 mei 2013. Natuurbegraafplaats Bergerbos viert haar 10-jarig bestaan met een
Open Dag waarbij de diverse facetten van de rituelen rondom het heengaan en herdenken worden belicht.
Vanaf 11.00 bent u van harte welkom op deze speciale dag waarbij u de kans krijgt kennis te maken met
natuurbegraven, vragen te stellen en verhalen te delen. Tevens zullen er tal van organisaties aanwezig zijn
waarmee Natuurbegraafplaats Bergerbos graag samenwerkt en u graag een uitleg geven over hun diensten en
producten.

Open Dag op zondag 19 mei 2013 om 11.00uur!
Een voorproefje van het gevarieerd programma op zondag 19 mei 2013, dat muzikaal begeleid wordt door
Mieke Crins en dochters Petra en Marion:

Presentatie van nieuwe modellen van de Mergel Urn - de Limburg urn van mergel.

Om 15.00 uur worden de nieuwe modellen geïntroduceerd met een korte inleiding over de geschiedenis van
het cremeren door Gerard Rooijakkers en de hedendaagse gebruiken door Loes Jeuken.
Cultuur speelt een grote rol bij vele belangrijke momenten die ons leven markeren, zoals de dood. Dan wordt
houvast aan hetgeen bekend en vertrouwd is erg belangrijk. De Mergel Urn legt een verbinding tussen de
geboortegrond en het afscheid van het aardse leven. De Mergel Urn, gemaakt van het typische Limburgse natuurproduct, is bedoeld als asbestemming en is verkrijgbaar in verschillende modellen. Tevens is het mogelijk
de urn van een inscriptie te voorzien. Elke handgemaakte urn is uniek en is voorzien van een certificaat van
echtheid.
Stap voor even in het graf.
Tijdens een uitvaart hebben mensen, als ze langs een pas gedolven graf voorbijtrekken, geregeld de neiging
om een stapje richting het graf te zetten om erin te kijken. Tijdens de open dag heeft de grafdelver een
modelgraf gemaakt waarin u niet alleen naar mag kijken maar ook even in kunt afdalen.
Excursie naar crematorium Tussen de bergen
Met een pendelbus wordt u kosteloos naar het crematorium ‘Tussen de Bergen’ in Roermond gebracht en
terug. De medewerkers van coöperatie DELA verwelkomen u graag voor een rondleiding door het gebouw.
Willems Uitvaartverzorging
Tijdens de Open Dag kunt u de route doorheen het bos volgen, die u leidt naar Willems Uitvaartverzorging.
U wordt daar vriendelijk ontvangen in het vernieuwde uitvaartcentrum.
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STAAN OP DE OPEN DAG KLAAR OM UW VRAGEN TE BEANTWOORDEN:

Voor meer info rondom natuurbegraafplaats
Bergerbos, neem contact op met Jos Nacken via:
jos@natuurbegraafplaats.nl
049 3536099

Voor meer info rondom de Mergel Urn, neem
contact op met Benedicte Caenen via:
b.caenen@bv-limburg.eu
043 3100377 -of- 0627492791
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